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La diada del País Valencià,
el Nou d’Octubre, com-
memora l’entrada de Jau-
me I al cap i casal. Al sud
del riu Sénia el rei és un
mite, tant per a esquerres
com per a dretes, que no
qüestionen la seua actua-
ció durant la conquesta, a
pesar de la explícita inten-
ció del monarca d’expul-
sar i aniquilar la població
musulmana. La presenta-
ció del rei no ha variat tot i
que altera el guió d’allò
políticament correcte, i
més encara en un moment
en què la susceptibilitat de
l’islamisme sura per tot ar-
reu.

La Diada valenciana no
ha rebaixat el to èpic que
arrossega el record de Jau-
me I ni un mil·límetre. En
canvi, un altre tipus de
commemoracions sí que
han començat a actualitzar
almenys certes de les ma-
nifestacions que podrien
resultar ofensives. És el
cas de la festa dels Moros i
Cristians, que també re-
corda la conquesta de Va-
lència. Algunes de les lo-
calitats han suprimit del
calendari fester, a petició
d’entitats islàmiques, la
tradició de la Mahoma, en
què es fa esclatar el cap
d’un ninot que representa
el profeta.

Furió, que en una con-
versa amb aquest diari
–que es publicarà a Pre-
sència aquest cap de set-
mana– considera exagerat
pensar que els catalans i
aragonesos haurien de de-
manar perdó als musul-

mans per uns fets de fa vuit
segles, sí que insisteix en
la «necessitat» de «no se-
guir lloant com a valor el
patiment d’altres pobles».

Precisament el 2008 se
celebrarà el VIII centenari
del naixement del monar-
ca, un bon moment –pensa
l’autor– per potenciar la
«visió crítica», que no vol
dir necessàriament «nega-
tiva», matisa l’historiador.
Furió es considera un in-
vestigador «del segle
XXI» i, per tant, una per-
sona exposada als condi-
cionants de la societat de
la seua època, entre els
qual hi figura la convivèn-
cia amb els immigrants de
religió islàmica.

L’autor recorda igual-
ment en el llibre la utilitza-
ció política de què ha sigut
objecte la biografia del
monarca. Durant la Guerra
Civil, a València les auto-
ritats republicanes van re-
cuperar la memòria del rei
per presentar-lo com un
«liberal i demòcrata que
va saber donar al poble
unes lleis justes». Lluny
de distanciar-se d’aquesta
reivindicació, el franquis-
me també va aprofitar les
gestes del monarca per
comparar-les amb les del
Generalísimo. Franco va
«alliberar» els valencians
dels «rojos» i Jaume I feu
el mateix amb els «moros
infidels».

D’altra banda, el llibre
presenta un monarca prag-
màtic que va haver de re-
nunciar fins i tot als seus
prejudicis contra els mu-
sulmans per evitar una cri-
si demogràfica i econòmi-
ca, sobretot al Regne de
València.

I va ser aquesta mateixa
prudència la que el va
aconsellar pactar amb els
seus poderosos veïns,
França i Castella, i accep-
tar les fronteres que
aquests li proposaren. La
suposada claudicació del
rei va ser criticada per la
historiografia romàntica
catalana, que li va retraure
la renúncia a expandir la
corona per Occitània.

Un llibre sobre Jaume I incideix en

la «voluntat exterminadora» del rei
L’autor, Antoni Furió, defèn una «visió crítica» de la biografia del monarca

Estàtua eqüestre de Jaume I al Parterre de València. / BROMERA

� «És insostenible que a les escoles
es presente amb valors positius un
Jaume I que conquereix i mata moros
enfront dels musulmans, als quals

E. ORTS / València s’associa amb valors negatius», criti-
ca Antoni Furió, autor d’El rei con-
queridor (Bromera), l’última bio-
grafia sobre el monarca que va incor-
porar València i Mallorca a la seua

corona. L’escriptor advoca per una
visió «crítica» del personatge i re-
corda la desafecció amb què ha sigut
tractat per la historiografia romàtica
catalana i aragonesa.

arabàbula és una performance d’Uma Ysa-
mat que cal entendre a través del seu currí-
culum professional i vital. Pianista, actriu,

ballarina, professora de ioga, casada amb un bon
pintor, col·laboradora durant set anys als especta-
cles de Carles Santos i vinculada a la companyia
del Hanneton que va cofundar amb James Thierrée.
La Symphonie du Hanneton va ser guardonada el
2006, a París, amb quatre premis Molière. El títol
de l’obra i el nom dels personatges figurats que en-
carna són més aviat d’inspiració santiana i l’excés
de farciment deu ser collita pròpia, mancat una mi-
ca d’un procés de decantació que sàpiga guardar un
fil argumental més encadenat, sense tants salts,
amb menys gags i més confiança en els aspectes
que li són més propis. L’espectacle comença amb
l’aparició d’Uma, de negre, amb barret de copa.
Quan se’l treu inicia el seu procés de seducció al
públic lluint el que un poeta, Joan Argenté, va ano-
menar «una fina lluïssor de cabellera». Afina his-
triònicament el piano i comença, tal vegada en ho-
menatge a la sala que l’acollia, amb un Granados
ben tocat que s’extrafà a partir que tanca la tapa del
piano. Segueixen, no sé si ben bé per aquest ordre,
un deliciós tast de cançó de cabaret; un esplèndid
cop de cul a les tecles; un fragment interpretat d’es-
quena al piano; un intent de lectura d’una partitura
col·locada en un faristol massa alt; l’aparició del
personatge Darnot, amb qui, al piano, fa una diver-
tida lectura a quatre mans del Galop stravinskià; un
embolicament del piano en una mena de crisàlide
que enmig d’una música enregistrada poderosa dó-
na a llum l’artista; una sortida de la seva germana
Elisabeth, molt semblant i vestida igual, amb qui
juguen una estona a fer de mirall introduint-se
llums per la closca que treuen per la boca; té el gust
de cantar cançons que li plauen malgrat que no si-
guin les adequades al seu moment de veu. Tot per
abocar en una escena final en què, vestida de ver-
mell, alça la tapa del piano i s’hi introdueix per pos-
seir-lo i on arrenca un cant original, potent, aquest
sí aconseguit, per acabar, estesa a dins de l’instru-
ment amb el cap penjant sobre les tecles mentre to-
ca a la inversa. Això és un resum del molt que pas-
sa, i ho fa amb la lleugeresa que un altre poeta, Lluís
Serrahima, en uns versos que li dedica descriu:
«Dona de mil camins, / pensament ple de somnis, /
àgil com els dofins, / bella com els jardins.» De tot
plegat en servaria una imatge: la d’aquesta, com diu
el poema, bruixa clara sense escombra, quan, al
principi, es treu el barret, somriu i mira fit a fit el pú-
blic irradiant bellesa i un punt de sornegueria.

T

òpera | uma ysamat

Tarabàbula
� Programa: Performance operística d’Uma Ysamat

amb la col·laboració de Josep Colom i Elisabeth

Suñé.

Lloc i dia: Sala Granados de l’Acadèmia Marshall

(Barcelona). 30 de novembre.

JORDI MALUQUER

� Les excavacions que
duen a terme arqueòlegs
de l’empresa Nèmesi al
pati de les Clarisses de
Tarragona resulten tan
fructíferes que retardaran
encara més la construcció
de la llar d’infants projec-
tada en aquest espai.

Les restes es troben en
el pati interior de les Cla-
risses, a l’avinguda Ra-
mon i Cajal. Els arqueò-

legs de Nèmesi hi han lo-
calitzat, fins ara, un mur de
sis metres de llargada, que
podria estar relacionat
amb el conjunt arquitectò-
nic de la necròpolis paleo-
cristiana. Adjunt al mur
s’hi ha localitzat un mo-
saic de tessel·les grosses
de color blanc i amb un
motiu figuratiu fet amb
tessel·les més petites de
color vermell i negre. En el
mateix solar s’ha localitzat

«una mena de pou, com un
clot», ple de cendres i on
s’han trobat restes de pe-
ces de ceràmica. Es desco-
neix encara la funcionali-
tat d’aquesta estructura
circular, que podria ser un
forn o un crematori.

Els arqueòlegs també
han descobert dos enterra-
ments: un en una àmfora,
que seria d’un infant, i un
altre fet en teula a dues ai-
gües, que seria d’un adult.

Els responsables de les ex-
cavacions vinculen aques-
tes troballes amb la necrò-
polis paleocristiana, les
restes paleocristianes si-
tuades a l’aparcament del
centre comercial Parc
Central i amb les restes ro-
manes del parc de la Ciu-
tat.

Com a anècdota, també
han localitzat una peça de
ceràmica amb un relleu en
forma de penis.

Troben restes funeràries i un mosaic
romà a les Clarisses de Tarragona

CARINA FILELLA / Tarragona

� La Biblioteca de Cata-
lunya acull tres sessions
dedicades al poeta Josep
Carner, de qui es comme-
mora els 50 anys de la pu-
blicació de Poesia, la seva
obra cabdal. La primera de
les sessions va ser dime-
cres amb la participació de
Narcís Comadira, Perejau-
me i Sergi Pàmies, entre
d’altres, que es van centrar

en les quatre primeres sec-
cions del llibre. La prope-
ra, dimarts, reunirà Marina
Gustà, Jordi Cornudella,
Toni Sala, Albert Roig i
Joan Ferrer, que llegiran
versos de les cinc sessions
següents del volum. L’úl-
tima sessió, dimarts 18 de
desembre, se centrarà en la
part final del poemari amb
Enric Casasses i Pere Ba-
llart, entre d’altres.

La Biblioteca de Catalunya
commemora els 50 anys de
«Poesia» de Josep Carner
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